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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2015:14), metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya delakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

Sedangkan penelitian yang menggunakan format deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi 

atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian (Bungin, 2013:48) 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:117) dalam bukunya mengemukakan bahwa 

populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota 

Surabaya yang pernah mengkonsumsi produk saos instan. Jumlah penduduk 

kota Surabaya adalah 2.765.487 jiwa (www.bps.go.id, 2016), dimana usia 

produktif yaitu usia 15-64 sebanyak 72,38% atau 2.000.002 jiwa. 
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Sampel adalah sebagian jumlah dari populasi. Perhitungan sampel 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 
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  = 100 

Keterangan: 

n       = Ukuran sampel 

N      = Populasi 

e   = Tingkat ketepatan yang digunakan dengan mengemukakan 

besarnya error maksimum 10% 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai sampel adalah 

sebanyak 100 responden. 

Penelitian ini menggunakan convenience sampling, Convenience 

sampling adalah teknik penentuan sampel dimana subyek dipilih karena 

aksesbilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer. 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung meliputi 

dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian 

(Sugiyono, 2013:172). Data primer diperoleh peneliti berdasarkan 
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kuesioner yang diberikan kepada responden, juga wawancara terdahulu 

yang dilakukan kepada beberapa konsumen Prime Sauce. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel atribut yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Varian rasa (X1), yang dimaksud adalah varian rasa yang akan 

diproduksi, yaitu Teriyaki Sauce, BBQ Sauce, Szechuan Sauce, 

dan Tom Yum Sauce. 

2. Ukuran (X2), dimana ada tiga pilihan ukuran yaitu 50ml, 150ml, 

dan 200ml. 

Dari kedua atribut tersebut akan menghasilkan kombinasi yang 

menjadi pilihan konsumen berdasarkan urutan skala tertentu. Pengukuran 

tersebut menggunakan rank order scaling dimana responden mengurutkan 

kombinasi beberapa objek dengan kriteria tertentu. 

3.5  Analisis Conjoint 

Analisis conjoint merupakan analisis yang digunakan untuk 

memahami preferensi konsumen tentang atribut-atribut suatu produk atau jasa 

yang dijual. Hasil analisis conjoint berupa informasi kuantitatif yang dapat 

digunakan untuk memodelkan preferensi konsumen untuk beberapa 

kombinasi atribut produk (Fauzy, 2014). Penulis dalam rangka melakukan 

proses analisis conjoint, penelitian diharuskan untuk dapat menentukan apa 

yang menjadi pertimbangan konsumen yang dapat dijadikan preferensi 

konsumen. Responden diminta untuk menjawab kuesioner yang diberikan 
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dalam mempertimbangkan apa yang menjadi preferensi konsumen 

berdasarkan deskripsi atau atribut pembeda. 

3.6 Konsep Analisis Conjoint 

Langkah proses analisis Conjoint sebagai berikut: 

1. Menentukan faktor (atribut produk)  dan level (bagian dari faktor) dari 

sebuah objek. Penelitian ini memiliki 2 faktor/atribut produk yaitu varian 

rasa yang dibagi menjadi 4 level (Teriyaki Sauce, BBQ Sauce, Szechuan 

Sauce, dan Tom Yum Sauce), ukuran menjadi 3 level (50ml, 150ml, dan 

200ml). 

2. Mendesain stimuli, yaitu kombinasi antara faktor dengan level tertentu. 

Total kombinasi yang didapat dari perkalian tiap atribut adalah: 4 x 3 =12 

stimulus 

Tabel 3.1 Kombinasi Atribut Produk 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Internal Diolah 

No. Varian Rasa Ukuran 
1 Szechuan Sauce 200ml 
2 BBQ Sauce 150ml 
3 Szechuan Sauce 50ml 
4 BBQ Sauce 50ml 
5 Teriyaki Sauce 150ml 
6 BBQ Sauce 200ml 
7 Teriyaki Sauce 200ml 
8 Tom Yum Sauce 150ml 
9 Teriyaki Sauce 50ml 
10 Tom Yum Sauce 200ml 
11 Tom Yum Sauce 50ml 
12 Szechuan Sauce 150ml 
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3. Stimuli tersebut akan dimasukan kedalam program SPSS 20. Program 

akan memproses stimulus secara otomatis sehingga menghasilkan atribut 

yang penting saja. 

4. Mengumpulkan data dari responden terhadap stimuli yang ada. Terdapat 

12 kombinasi yang akan diurutkan secara rangking dengan memberikan 

skala 1 sampai 12 untuk setiap stimuli, dimana angka 12 mewakili 

stimuli yang paling diminati dan 1 yang paling tidak diminati. Stimuli 

tersebut akan dimasukan kedalam program SPSS 20. 

5. Menganalisa hasil dari analisis conjoint dan mendiskusikan apa atribut 

yang menjadi preferensi konsumen sehingga dapat dimplementasikan 

menjadi produk nyata. Pada analisis ini dihitung nilai utility estimates 

dan Importance Values. Utility estimates adalah teori ekonomi yang 

mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang 

konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Jika kepuasan semakin 

tinggi, maka semakin tinggi pula nilai utility. Sebaliknya semakin rendah 

kepuasan dari suatu barang maka nilai utility semakin rendah pula. Nilai 

utility atau nilai guna dibedakan menjadi dua pengertian: 

a. Nilai guna marginal yaitu pertambahan/pengurangan kepuasan akibat 

adanya pertambahan/pengurangan satu unit barang tertentu. 

b. Total nilai guna yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari 

mengkonsumsi  

6. Menetukan importance value untuk nilai yang menunjukan atribut mana 

yang penting dalam mempengaruhi pilihan responden. 
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7. Menentukan predictive accuracy (ketepatan prediksi) dari hasil proses 

analisis konjoin dengan menguji hasil analisis ke sejumlah responden 

yang tepat. Predictive accuracy dilihat dari nilai sig. Kendall’s tau dan 

Pearson’s R. Jika nilai sig.<0,05, maka tingkat prediksi dapat dikatakan 

akurat. 

H0: Tidak ada korelasi kuat antara estimasi dan variabel aktual 

H1: Ada korelasi yang kuat diantara estimasi dan variabel aktual. Jadi, 

jika probabilitas (signifikan) > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas 

(signifikan) > 0,05 maka H0 ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


